2008 ANO DA SEGURANÇA DO TÉCNICO DE ELEVADOR
Apesar do elevador ser um meio de transporte seguro, acidentes podem acontecer. Analisando
os acidentes ocorridos, verificamos que em muitos casos as vítimas são os próprios técnicos
que realizam a manutenção; por isso, o Seciesp elegeu o ano de 2008 como o ano da
Segurança para o técnico de elevador.
A campanha do Seciesp vai envolver diversas ações:
- Treinamento gratuito sobre segurança para técnicos de elevador (reciclagem)
- Divulgação na mídia especializada sobre a importância dos dispositivos
de segurança que o elevador deve ter.
- Convencer os órgãos competentes (Prefeituras / Contru) da
necessidade de tornar obrigatórios os dispositivos de segurança para
todos os elevadores existentes e não apenas nas novas instalações.
- Exigir o cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho.
Os técnicos também devem ter segurança
Os elevadores fabricados a partir de 1999 já devem estar adequados e possuir os
equipamentos básicos e essenciais de segurança, tais como: protetores de polia, caixas de
inspeção, caixas de fundo de poço (pap) etc.
O Grande problema é que mais de 70% dos elevadores foram fabricados e instalados antes
desta nova norma e muitos condomínios resistem para fazer este pequeno investimento em
segurança, alegando não ser obrigatório para elevadores mais antigos ou mesmo, interpretando
erradamente que a segurança do técnico de manutenção que presta serviço dentro da
propriedade dele é um problema apenas do técnico e da empresa de manutenção.
Além do aspecto moral e humano na preocupação com a vida, também há o fator legal, pois
mesmo que as normas ainda não tratem especificamente dos elevadores mais antigos, a
legislação trabalhista é bem clara no aspecto de segurança. A NR-12 que trata da segurança
em máquinas e equipamentos define como obrigatório o uso da proteção de polia e dispositivos
de acionamento, partida e parada das máquinas, já implantada na maioria dos países e
aplicada por algumas prefeituras de cidades brasileiras; portanto, não há motivos para continuar
expondo técnicos de manutenção em elevadores a riscos desnecessários, como vem ocorrendo
em São Paulo.
Os Síndicos e administradores de condomínios apesar de serem co-responsáveis em casos de
acidentes, não se preocupam com a segurança dos técnicos que prestam serviços
indispensáveis para eles. Além de toda a responsabilidade legal é preciso que haja um maior
zelo pelos técnicos, pois são eles que cuidam do equipamento, ajudando a manter seguros os
usuários dos elevadores.
Mais informações no site http://www.seciesp.com.br/
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